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ค าน า 
 
คู่มือเทคนิคการสื่อสารเล่มนี้  คณะผู้จัดท าได้เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กร  เพ่ือให้

บุคลากรของกองสุขศึกษา  และผู้สนใจได้รับทราบถึงเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรว่า  มีวิธีการใดที่สามารถจะ
น ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร หรือภายในหน่วยงานของตนเองได้บ้ าง  ซึ่งภายในกองสุขศึกษามีการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบบนลงล่าง (Downward Communication)  การสื่อสารแบบ
ล่างขึ้นบน (Upward Communication) การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) และการ
สื่อสารแบบต่างหน่วยงาน และต่างระดับ (Diagonal Communication)  ส าหรับวิธีการสื่อสารมีทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ สื่อต่าง ๆ ที่น ามาใช้ภายในหน่วยงานก็มีหลากหลายเช่นเดียวกัน  แต่การสื่อสารภายในของ
กองสุขศึกษาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของสารที่สื่อสารกันภายในหน่วยงาน  เนื่องจากเนื้อหาสารบางครั้งได้รับสาร
มาไม่ครบถ้วน  เวลาที่สื่อสารไปยังบุคลากรภายในกองสุขศึกษาก็สื่อความหมายผิดพลาด  หรือสารที่ได้รับมีความ
คลาดเคลื่อน  จึงท าให้งานที่มอบหมายไม่บรรลุเป้าหมาย ฯลฯ เป็นต้น 

การสื่อสารภายในองค์กรเป็นศูนย์กลางที่ท าให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกัน  ภายในองค์กร
ประกอบด้วยกันหลายส่วนถึงแม้ว่าภายในองค์กรเองมีการแบ่งย่อยแบ่งสาขาอย่างหลากหลาย  การมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมการสื่อสารในองค์กรที่ดีจะสามารถสร้างความมั่นคงและเหนียวแน่นเหมือนกาวที่ยึดติดองค์กรให้           
คงอยู่ได้  ปัจจุบันผู้บังคับบัญชาจะติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะใช้วิธีการสั่งการในแนวดิ่ง ท าให้ขาดการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  และบุคคลากรภายในองค์กร ดังนั้นผู้บริหารที่ดีควรใช้
การสื่อสารสองทางกับบุคลากรภายในองค์กร (Two –Way Communication) หรือบุคลากรกับบุคลากรภายใน
องค์กรเดียวกัน  ก็ควรใช้การสื่อสารแบบสองทาง 

  ในการสื่อสารภายในองค์กรนั้น  มีระดับการสื่อสารอยู่หลายระดับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่าง
บุคคล การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การชี้แจง การชี้แจงด้านเอกสาร วารสาร หรือระบบ Internet และ 
E – mail ภายในองค์กร การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ผู้บริหาร และบุคลากร  ควรเข้าไปมี
ส่วนร่วมด้วย  มิใช่การสื่อสารระดับผู้บริหารเท่านั้น  บุคลากรทุกระดับทั้งฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารรับทราบ
ข้อมูลที่สอดคล้องกันจึงจะสร้างภาพลักษณ์หรือรับรู้ปัญหาขององค์กรได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ควรให้
ความส าคัญ  ฉะนั้น การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมตลอดจน
สามารถสร้างความม่ันคงให้กับองค์กร  และบุคลากรทุกคนร่วมกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
บุคลากรทุกคนจะต้องเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดี 
  

 

 

 

 

 



เทคนิคการสื่อสารในองค์กร 
             การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก            
เพราะนโยบายการบริหารงานการจัดการขององค์กรเป็นส่วนส าคัญ และเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย          
ที่วางไว้ การสื่อสารภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งส าหรับกิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
องค์กร  ทั้งนี้หากการสื่อสารภายในองค์กรดีชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพ          
ในการท างาน ดังนั้น กระบวนการท างานขององค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายจะต้องท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคลากรในฝ่ายต่างๆ  ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างคลองตัว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกิด
ความร่วมมือ และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การท างานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย  
และประสบผลส าเร็จด้วยดี   

ความหมายของการสื่อสาร 

การสื่อสาร หมายถึง  การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสาร โดยใช้สื่อหรือช่องทาง        
ต่าง ๆ เพ่ือมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจให้เกิดผลในการให้เกิดการรับรู้ หรือเปลี่ยน ทัศนคติ หรือเพ่ือให้เปลี่ยน           
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  

การติดต่อสื่อสาร เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ในการแลกเปลี่ยนข่าวส าคัญและการสื่อความคิด ความรู้สึก
ซึ่งกันและกัน การติดต่อสื่อสารเป็นการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิด
หรือทัศนคติ เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อกัน การสื่อสารเป็นกิจกรรมส าคัญที่มนุษย์ต้องการบอกผู้อ่ืนให้รู้ว่าตนเอง
ต้องการอะไร ท าอย่างไรโดยผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร 
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นหมู่เป็นพวกในสังคม ทุกคนจะมีหน้าที่ต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกัน ท างานพร้อมกัน           
มีการติดต่อกัน ซึ่งต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดความล้มเหลวของงาน อิทธิพลของการสื่อสาร
ส่งผลในการท าลายความสามัคคี หรือก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีได ้

ความส าคัญของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 

1. เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงาน  เพราะการสื่อสารภายในองค์กรจะช่วยท าให้สามารถ
ท างานได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  เนื่องจากการท างานต้องอาศัยหลายฝ่าย หลายส่วนงานเข้ามาช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับองค์กร 

 2. เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรเดียวกัน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และสร้างความไว้วางใจต่อกัน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้บุคลากรในระดับต่างๆ
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหาร 

 3. การช่วยกันปฏิบัติภารกิจขององค์กรและมีการประสานงานระหว่างกัน พร้อมทั้งท างานสอดคล้องกัน
แม้ว่าจะต่างฝ่ายกันก็ตาม แต่เพ่ือองค์กรเดียวกัน ผู้บริหารสามารถใช้การสื่อสารให้เป็นการสื่อสารเพ่ือสร้างความ
เป็นหนึ่งเดียวภายในองค์กรให้ได้ 
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 4. การช่วยให้เกิดการพัฒนาและการท างานที่มีประสิทธิภาพ  จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นเมื่อผสมผสานเข้า
กันแล้ว สามารถช่วยท าให้เกิดการพัฒนาองค์กรได้ โดยเฉพาะพลังขับเคลื่อนที่น าโดยผู้บริหารที่รู้จักการสื่อสาร
ภายในองค์กรเป็นอย่างดี 

ดังนั้น การสื่อสารคือเครื่องมืออย่างหนึ่งของผู้บริหาร ที่จะท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร              
ถ้าผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกบริหารระดับมีส่วนในการบริหาร ถ้าขาดการสื่อสารก็ไม่สามารถที่จะท าให้การ
งานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรได้ การสื่อสารในองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะ
หลีกเลี่ยงได้และเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะเอ้ือให้องค์กรประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กร  แต่การ
สื่อสารที่ด้อยคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ และที่ส าคัญซึ่งไปกว่านั้นก็คือ ผู้บริหารจัดการ และผู้น า
ทุกคนจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้สื่อสาร (Communication) ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ผู้บริหารจัดการ และผู้น าท าลง
ไปทุกอย่างนั้นเป็นการสื่อสารอะไรบางอย่าง โดยวิธีการบางอย่างถึงคนบางคนหรือบางกลุ่ม ค าถามก็คือ สิ่งที่สื่อ
ออกไปนั้นจะมีผลเช่นใด นั่นคือ ในการสื่อสารออกไปนั้นผลที่ตามมาคืออะไร เป็นไปตามเจตนาหรือไม่ ในการ
ด าเนินธุรกิจนั้น การสื่อสารมีบทบาทหรือเราสามารถจะใช้ประโยชน์จากการสื่อสารใน 4 ประเด็นหลัก ๆ คือ           
การควบคุมดูแล (Controlling) การจูงใจ (Motivation) การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก (Emotional 
expression) และด้านข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ (Information) 
          การสื่อสารในองค์กร  มีลักษณะเป็นกระบวนการ (process) อย่างหนึ่งซึ่งเป็นการผ่านข้อมูลข่าวสารและ
ความเข้าใจเพ่ือที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ ส่วนประกอบ ส าคัญ
ของกระบวนสื่อสารประกอบด้วย  ผู้ส่งข้อมูลข่าวสาร (sender) ผู้รับข้อมูลข่าวสาร (receiver) ช่องทาง การ
สื่อสาร (communication channel) และสัญลักษณ์ต่าง ๆ (symbols) 

กระบวนการสื่อสาร  (Communication Process) 

  กระบวนการสื่อสาร มีองค์ประกอบเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผู้ส่งสาร ( Sender) ผู้บริหารถ้าต้องการจะติดต่อสื่อสารกับใครก็ตาม จะต้องท าความเข้าใจเรื่องท่ีจะ 

สื่อสารให้ชัดเจนสารที่จะส่ง ( Message) การติดต่อสื่อสารอาจจะใช้วิธีการพูดคุย ออกค าสั่ง บันทึกข้อความ
ข่าวสาร รายงาน หรือสิ่งใด ๆ ก็ได้ 

2. ช่องทางหรือสื่อในการติดต่อสื่อสาร (Media / Source)คือ เครื่องมือหรือตัวกลางที่ข่าวสารสามารถ 

เดินทางจากแหล่งที่ก าเนิด อาจเป็นสัญญาณเสียงจากเครื่องขยายเสียง สัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์  Internet 
ทาง  Websiteทาง e – mail  ต่าง ๆ 

3. ผู้รับสาร  (Receiver)จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะรับอย่างดี ต้องมีความคิดประสบการณ์            

มีทักษะรวมถึงความสามารถในการถอดรหัส (Decoding) เพ่ือให้เข้าใจข่าวสารที่ผู้ส่งสารส่งเป็นรหัส(Encoding) 
ได้ด้วย ซึ่งคุณภาพของการรับสารที่เกิดจากการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ 
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              S                                     M                                       C                               R    

         ผู้สง่สาร                          สาร                               ชอ่งทาง                 ผู้ รับสาร 

 
ภาพประกอบ 1  แบบจ าลองตามแนวคิดของเบอร์โล 

 

การสื่อสารในองค์กร 

การใช้กลยุทธ์การสื่อสารในองค์กรเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานนั้น ผู้บริหารจะต้องใช้การ
สื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้องกับสิ่งที่จะสื่อสาร
และบุคคลที่จะสื่อสารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารตามที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 

 การติดต่อสื่อสารเป็นกิจกรรมที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติอยู่เสมอไม่ว่าจะต้องต าแหน่งใดในองค์กร ทั้งในแง่
ส่วนตัวบุคคลต่างๆ ก็ต้องมีการสื่อสารกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลการท างาน หรือเพ่ือการประสานงานและความ
เข้าใจต่างๆ อย่างเหมาะสม  และในแง่องค์กรการสื่อสารจะช่วยสร้างและจรรโลงวัฒนธรรมขององค์กรให้ยาวสืบ
ต่อไป และสร้างองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย  การติดต่อสื่อสารขององค์กรประกอบด้วย 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และการติดต่อสื่อสารภายนอก การสื่อสารภายในองค์กร มี 4 ลักษณะ  
คือ จากบนลงล่าง (Downward Communication) จากล่างขึ้นบน (Upward Communication) การสื่อสารใน
แนวนอน (Horizontal Communication) และการสื่อสารแบบต่างหน่วยงาน และต่างระดับ (Diagonal 
Communication)  
 
 
 
 

การเห็น 

การได้ยิน 

การสมัผสั 

การได้กลิน่ 

การลิม้รส 

ทกัษะในการสือ่สาร 

ทศันคต ิ

ความรู้ 

ระบบสงัคม 

วฒันธรรม 

ทกัษะในการสือ่สาร 

ทศันคต ิ

ความรู้ 

ระบบสงัคม 

วฒันธรรม 

สว่น 

ประกอบ 

โครง 

สร้าง 

การจดั 

สาร 
เนือ้หา รหสั 
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1. การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) ซึ่งเป็นการติดต่อจาก 
ผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา  เป็นลักษณะของการสั่งงาน บอกเป้าหมายวัตถุประสงค์ การมอบหมายงาน 
การให้ข้อมูลย้อนกลับในการท างาน (Performance Feedback) รวมทั้งการประชุม (Meeting)  ก็เป็นวาระที่ดี
ต่อกันได้  ในปัจจุบันการติดต่อจากบนมาล่างที่ผู้บริหารนิยมใช้มากคือ  การประชุมงาน  การจัดท าวารสารภายใน  
ตลอดจนพยายามให้บุคลากรเห็นความสัมพันธ์ว่างานของเขามีความส าคัญและมีผลต่อแผนงานโครงการของ
องค์กรอย่างไรบ้าง  เพ่ือจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานให้สูงขึ้น 

2.  การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward  Communication)  เป็นการสื่อสารจากบุคลากรไปยัง 
ผู้บริหาร เช่น การขอค าแนะน า  การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารได้ทราบ ซึ่งการสื่อสารแบบนี้มักจะสั้น
และไม่ค่อยเกิดข้ึน เพราะบุคลากรไม่กล้าพอที่จะติดต่อกับผู้บริหารเพราะกลัวว่าผู้บริหารจะประเมินตนเองว่า ไม่มี
ความสามารถ  ไม่เก่ง  หรือกลัวว่าจะได้รับผลในทางลบกลับคืนมา หรือถ้าจะสื่อก็อาจจะสื่อข้อมูลที่เป็นเรื่องดีเพ่ือ
เอาใจผู้บริหาร 

การสื่อสารจากล่างขึ้นบนจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการดังนี้ 
2.1 ท าให้ผู้บริหารได้ข้อมูลย้อนกลับจากการท างาน เช่น ปัญหาจากการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารจะ 

ได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นฐานในการก าหนดเป้าหมาย  นโยบาย  และทิศทางขององค์กรด้วย 
2.2  ท าให้ผู้บริหารได้รับทราบประสิทธิผลและปัญหาอุปสรรคจากบนลงล่าง 

2.3 ช่วยท าให้พนักงานลดความกดดัน และความเครียดต่างๆ ลงได้ระดับหนึ่ง  เพราะได้โอกาส 
สื่อสารให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและปัญหา 

2.4 การสื่อสารแบบนี้จะท าให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น จึงเพิ่ม 
แรงยึดเหนี่ยวขององค์กรให้สูงขึ้นได้ 

       ดังนั้นผู้บริหารจึงควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการสื่อสารกับผู้บริหารมากขึ้นในรูปแบบต่างๆ  ดังต่อไปนี้  
เช่น  จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น  จัดส ารวจทัศนคติของบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น ส ารวจความคิดเห็นด้านการ
สื่อสาร , ประกาศนโยบายเปิดประตูกว้างให้สามารถเข้าพบผู้บริหารได้สะดวกขึ้น ,การประชุมนัดพิเศษ  ,การ
พูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ  

3.  การสื่อสารในแนวนอน (Later หรือHorizontal Communication)  เป็นการสื่อสารในแนวทาง 
เดียวกัน กลุ่มงานเดียวกัน หรือในระดับเดียวกันจะมีความเป็นมิตร เป็นกันเอง จะช่วยให้การประสานงานได้ดีขึ้น 
ซึ่งช่วยลดเวลาการสื่อสารตามสายงาน  และยังเป็นช่องทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กรเพราะได้มี
โอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลระหว่างกันท าให้เห็นโอกาสต่างๆ มากขึ้น 

4.  การติดต่อสื่อสารในแนวทแยง (Diagonal  Communication)  มักเป็นการสื่อสารข้ามแผนกและ 
ข้ามระดับ  โดยปกติมักจะเป็นการสื่อสารของฝ่ายให้ค าแนะน า (Staff) กับฝ่ายปฏิบัติการ (Line) เช่น ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคลติดต่อไปยังพนักงานฝ่ายการผลิตเพ่ือแจ้งข้อมูลด้านกฎระเบียบที่ประกาศให้ใช้ ไพนักงานได้ทราบ 
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สรุปได้ว่า  ผู้บริหาร คือบุคคลที่ส าคัญที่สุดในองค์กร  ที่จะเลือกใช้กระบวนการสื่ออย่างใด อย่างหนึ่งให้
มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและสามารถเห็นความแตกต่างของบุคลากรโดยเฉพาะองค์กรที่มีบุคลากร
จ านวนมากและต่างสาขาวิชาชีพ  และจะต้องใส่ใจในรายละเอียดส่วนนี้ด้วย เนื่องจากการท างานต้องอาศัยส่วน
งานหลายๆ ฝ่าย จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่สามารถสื่อให้เข้าใจถึงภารกิจแต่ละด้านได้เป็นอย่างดี และเป็นการ
ช่วยลดทอนปัญหาภายในองค์กร  ซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้จักบุคคลกรในแต่ละฝ่ายให้มากขึ้น  รู้จักสภาพที่แท้จริงของ
องค์กรเป็นอย่างดี จึงจะเอ้ือประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างสมบูรณ์ 

 

ทิศทางของการสื่อสาร 

ประเภทของการสื่อสารตามทิศทางของการสื่อสารซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
     1. การสื่อสารทางเดียว (One - Way Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือการสื่อความหมายไปยัง
ผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองในทันที (immediate response) ให้ผู้ส่งทราบได้ แต่
อาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับ (feedback) ไปยังผู้ส่งภายหลังได้ การสื่อสารในรูปแบบนี้ จึงเป็นการที่ผู้รับไม่
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทันที จึงมักเป็นการสื่อสารโดยอาศัยสื่อมวลชน เช่น การฟังวิทยุ หรือการชม
โทรทัศน์ เหล่านี้เป็นต้น 

     2. การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการสื่อสารหรือการสื่อความหมายที่ผู้รับมี
โอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันที โดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออาจอยู่คนละสถานที่ก็ได้ แต่ทั้ง
สองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโต้ตอบกันไปมา โดยที่ต่างฝ่ายต่างผลัดกันท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับใน
เวลาเดียวกัน เช่น การพูดโทรศัพท์ การประชุม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น 
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต การสื่อสารสองทางสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จ าเป็นต้องเกิดระหว่างบุ คคลเท่านั้น 
แต่อาจเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้  และการตอบสนองก็ไม่จ าเป็นต้องกระท า
ในทันที เช่น การที่เราไปเขียนค าถามทิ้งไว้บนเว็บบอร์ดหรือกระดานข่าว อาจต้องรอเวลาที่จะมีคนมาตอบหรือให้ 
ความเห็น ซึ่งก็จัดว่าเป็นการสื่อสารสองทางเช่นกัน 

 

วิธีการสื่อสารในองค์กร 

 1. การสื่อสารด้วยวาจา (ภาษาพูด) คือ การพูดที่เป็นประโยค มีจังหวะจะโคน น้ าเสียงมีทั้งเบาและค่อย 
มีความเร็วหรือชาของการพูด 

2. การสื่อสารด้วยกิริยาท่าทาง (ภาษากาย) เชน การกลอกตา การจ้องตา การพยักหนา การก้มโค้ง      
การแสดงออกทางสีหนา การสัมผัส และการใช้มือ  

3. การสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร (ภาษาเขียน) ไดแก สัญลักษณ์และรูปภาพต่าง ๆ                                     
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 การจะเลือกวิธีการสื่อสารนี้มีปัจจัยเกี่ยวข้องอีกมากมาย  ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ส่ง และผู้รับ ตลอดจน
เหตุการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  บางครั้งการสื่อความหมายอาจจะต้องใช้ทั้ง 2 หรือ 3 วิธีร่วมกัน เพ่ือให้สื่อ
นั้นมีน้ าหนัก และมีความหมายลึกซึ้งขึ้น  และเมื่อมีการส่งสารแล้วยังต้องสังเกตปฏิกิริยาย้อนกลับของผู้รับ
เพ่ือที่จะท าให้ทราบว่าข่าวสารที่ส่งไปนั้นบรรลุเป้าหมายเพียงใด  ปฏิกิริยาย้อนกลับนี้  อาจจะมีทั้งพอใจ ไม่พอใจ 
หรือมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดอีกด้วย 

 สื่อทีน่ ามาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร 

 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ หมายถึง เครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการน าข่าวสาร เรื่องราว จากองค์กร
หรือหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน สื่ออาจจ าแนกได้หลายประเภทหลายหลักเกณฑ์แต่การก าหนด
ประเภทของสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์  
 ในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวเฉพาะสื่อที่สามารถน ามาใช้ในการสื่อสารของกองสุขศึกษา ได้แก่ 

สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ (The Printed Words) เป็นสื่อเพ่ือการสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน หนังสือราชการ  
หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และหนังสือวารสาร สิ่งพิมพ์ที่ใช้สื่อสัมพันธ์ในหน่วยงานให้รู้หรือเข้าใจและแจกจ่าย
กันเฉพาะภายในหน่วยงาน ได้แก่ แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์  

สื่อบุคคล (Personal Media) เป็นสื่อที่ใช้กันมากและนิยมใช้  สื่อบุคคลมีทั้งที่เป็นค าพูด กริยาท่าทาง 
การแสดงออกทางอากัปกิริยา วิธีการสื่อสารด้วยบุคคลจะเป็นการใช้ค าพูดเป็นหลัก ด้วยวิธีการสนทนา อภิปราย 
บรรยาย สาธิต ประชุม ค าพูดเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว และทุกคนต้องใช้ค าพูดใน
ชีวิตประจ าวัน สื่อค าพูดจึงเป็นสื่อที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่ง นอกจากนี้หากค าพูดนั้นพูดโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สังคม
ยกย่องนับถือก็จะยิ่งเพ่ิมน้ าหนักในค าพูดนั้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัว การพูดจึงเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดชักน า
ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ออกมาให้ผู้อ่ืนได้ทราบและเข้าใจ ค าพูดจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้มนุษย์เกิด
ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

สื่อบุคคลหรือการสื่อสารด้วยค าพูดนั้น มี 2 แบบ คือ  
1. แบบที่เป็นทางการ (Formal oral communication) เช่น การอภิปราย การบรรยาย การประชุม  

การสัมมนา  
2. แบบที่ไม่เป็นทางการ (Informal oral communication) คือ การพูดจา สนทนาปราศรัยต่าง ๆ ใน 

การพูดที่เป็นทางการนั้น ผู้พูดจะต้องพูดให้ผู้ฟังสนใจ เข้าใจ ประทับใจ เกิดศรัทธา แล้วยังอาจจะมีวัตถุประสงค์
อ่ืน ๆ ในทางการพูดด้วย เช่น เพ่ือให้ข่าวสารความรู้ เพ่ือชักจูงใจ เพ่ือกระตุ้นเร้าอารมณ์ เพ่ือก่อให้เกิดการ
ปฏิบัติการหรือท าให้รู้สึกซาบซึ้ง ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายจะมี 2 ลักษณะ คือ จุดมุ่งหมายที่เปิดเผย หรือ
จุดมุ่งหมายที่ปกปิด  
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   ลักษณะของสื่อบุคคล  
          1. การพูดสนทนา เป็นการสื่อสารของบุคคลโดยทั่วไปในวงสนทนา ซึ่งเป็นการสื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน
ทั่วไป  
          2. การอภิปราย เป็นการสื่อความโดยกลุ่มคนตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป ซึ่งเป็นการให้ความรู้ ความคิดเห็น และ 
ข้อเสนอแนะที่มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน  
          3. การบรรยาย เป็นการสื่อความเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจต่อเนื่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยผู้ฟังเป็น       
ผู้รับสาร และผู้บรรยายเป็นผู้ให้สาร  
          4. การประชุม เป็นการร่วมกันปรึกษาหารือกันในกลุ่มหรือทีมงานอย่างมีระบบและระเบียบวิธีทางการ 
ประชุม เช่นการยกมือก่อนพูดแสดงความคิดเห็น มีการจดบันทึกรายงานการประชุม และมีประธานการประชุม  
          5. การฝึกอบรม เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคล เพ่ือให้มีความรู้เพิ่มข้ึน และมีความสามารถขึ้นใน
เรื่องท่ีได้รับการฝึกและอบรมมา  
          6. การสัมมนา เป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง ทั้งให้และรับความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา  
          7. การพูดในที่ชุมชน เป็นการพูดในที่สาธารณะหรือชุมชนในวาระหรือโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้าง
ความเข้าใจ ความรู้ ยกย่อง และยินดี ตลอดจนความเห็นอกเห็นใจในเรื่องราวต่างๆ 
 
 สื่ออิเล็คทรอนิก 

อินทราเน็ต (Intranet)  เป็นการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร อินทราเน็ตเป็นระบบเครือข่ายภายในที่
เชื่อมโยงเครือข่ายย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และให้ทุกคนในองค์กรใช้ร่วมกัน อินทราเน็ตเป็นรูปแบบของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในองค์กร เป็นการน าเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ ในองค์กร  การ
ประยุกต์ใช้อินทราเน็ตในปัจจุบันได้รับการออกแบบมาเพ่ือรองรับการท างานที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดการ
เอกสารข้อมูล, การตีพิมพ์และกระจายข่าวสาร, การจองห้องและอุปกรณ์, ห้องสนทนาออนไลน์ (Chat Room), 
เว็บบอร์ด (Web Board), อัลบั้มรูป, การจัดการสมุดรายชื่อและข้อมูลการติดต่อ และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดย
แนวโน้มการใช้งานของอินทราเน็ตในปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) มีการดึงเอาเครือข่ายสังคม (social network) มาใช้
เพ่ือเชื่อมต่อและช่วยประสานการท างานของบุคลากรภายในบริษัทหรือองค์กรที่ตั้งอยู่ห่างไกลกัน ไม่ว่าจะเป็น
สาขาหรือส านักงานในส่วนภูมิภาคให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้พบว่าการน าเอาสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ใน
องค์กรได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันสนับสนุนให้การท างานของอินทราเน็ต
เป็นมากกว่าเครือข่ายเฉพาะภายในองค์กรที่ใช้จัดเก็บเอกสารเพียงอย่างเดียว เท่านั้น แต่ยังสามารถดึงเอา          
แอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาใช้งานร่วมกับอินทราเน็ตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
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สื่อกิจกรรมต่างๆ    

          สื่อกิจกรรมต่างๆ ที่จัดในลักษณะกิจกรรมตามวาระ หรือโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการ  บอร์ด              
ป้ายประชาสัมพันธ์  งานฉลองวาระวันเกิด การประกวด กิจกรรมการสานสัมพันธ์  
 

การสื่อสารในองคกรที่มีประสิทธิภาพ 
การสื่อสารที่เกิดขึ้นในองคกรจะมีประสิทธิภาพไดนั้นประกอบดวยปจจัยหลายอยางแตที่ส าคัญก็คือเรื่อง

ของคุณธรรม ทั้งผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานตางจะตองมีคุณธรรมประจ าใจอันไดแก ความจริงใจ  
การแสดงความจริงใจสามารถแสดงออกมาไดทั้งการพูดและการเขียน แตก็ไมจ าเปนตองแสดงออกมาทั้งหมด
เหมือนที่คิด แสดงออกมาเทาที่จ าเปนและคิดวาเหมาะสม เชน การชมการวิจารณ และการแสดงความเห็นความ
ปรารถนาดี  การแสดงความปรารถนาดีก็สามารถแสดงออกมาไดทั้งการพูดและการเขียนได้เชนกัน  เชน การให
ค าปรึกษา การเสนอแนะ การทัดทานและการตักเตือน ความมีน้ าใจ การแสดงความมีน้ าใจเปนศิลปะของการอยู      
รวมกัน การรูจักการใหและรจูักการรับเปนการแสดงถึงความมีน้ าใจ  เชน การใหความชวยเหลือ การขอความเห็น 

ประสิทธิภาพในการสื่อสารขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ  ไดแก 

1. ระดับความรู (Knowledge) ผูสงสารและผูรับสารที่มีความรู ใกลเคียงกันในเรื่องที่ตองการจะสื่อสาร
อาจง่ายตอการท าความเข้าใจกัน 

2. ทัศนคติ (Attitude) การที่ตางฝ่ายต่างมีทัศนคติที่ดีตอการส่งและการรับยอมมีโอกาสพิจารณาตาม
ความเป็นจริงไดดีกวาการมีทัศนคติเชิงลบตอกัน  ซึ่งอาจน าไปสู่การตัดสินใจดวยอารมณที่ไมเหมาะสม 

3. ระดับสังคมและวัฒนธรรม (Social Cultural System) ผูสงสารและผูรับสารที่เขาใจระบบสังคม
วัฒนธรรมของผูที่มาติดตอกัน  จะสามารถเลือกวิธี การจัดเนื้อหาสาระ รูปแบบที่ติดตอใหสอดคลองเหมาะสมได
ภาษาท่ีใชในการสื่อสาร ควรเลือกใหเหมาะกับบุคคลเปาหมายของการติดตอสื่อสาร 

การสื่อสารดานการเจรจาโตตอบอยางมีประสิทธิภาพ   

1. รู้ขั้นตอนของการสื่อสาร  มีความตั้งใจ  ความเข้าใจ  การยอมรับ และน าไปสู่การปฏิบัติให้ตรงตาม 

เป้าหมายของการส่งสารได้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

2. ใช้ภาษาธรรมดาท่ีใช้อยู่ประจ า 
3. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราจะสามารถรู้และเข้าใจจิตใจ  รวมถึงความคิดซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี   

สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าคู่สื่อสารจะโต้ตอบมาอย่างไร 

4. เข้าใจภาษาท่าทาง 
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5. เรียนรูวิธีรับและวิธีใหผลยอนกลับ  การศึกษาวาขาวสารที่ส่งไปนั้นผูรับขาวสารเขาใจหรือไม และตอง 

รีบแกไข หากการสื่อสารลมเหลว สวนการตรวจสอบที่ใชกันมากคือ “การดูผลยอนกลับ” (Feedback) ซึ่งท าได
โดยการเปิดโอกาสหรือกระตุ้นใหผูรับสารสามารถสื่อสารยอนกลับมาใหไดสม่ าเสมอ 

6. พัฒนานิสัยการฟงที่ดี  ควรฟงทั้งความหมายของการพูด  และการแสดงความเห็นประกอบของผู พูด
และตองดูว่ามีความหมายซ่อนอยู ในค าพูดเหลานั้นหรือไม ทักษะการฟงที่ดีสามารถลดความเข้าใจผิด  ความ
ขัดแยงในการปฏิสัมพันธกับคน การใชความคิด  การจับประเด็น  ฝกความจ าและฝกฝนการจดจอแนวแน        
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อยางมีประสิทธิภาพ  ไมควรแสดงความร าคาญไมอยากฟัง หรือฟังแบบขอไปที โดยไมไดสนใจ
ในสิ่งที่ผูอ่ืนพูดจริง ๆ เปลี่ยนเรื่องพูดหรือคุยเรื่องอ่ืนแทรกขัดจังหวะ ไมควรคิดเอาเองวาเขาคงเขาใจเหมือนอยาง
ที่ตนเองเขาใจ  ควรสื่อสารอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อใหมั่นใจวาเขาเขาใจในสิ่งที่ เราพูดจริง  ๆ 

 
ประโยชน์การสื่อสารต่อองค์กร 

      การติดต่อสื่อสารมีประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารในองค์กร  มีดังนี้ 
1. เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร คือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารขององค์การต่อบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรสามารถ 

ประสานและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 2. เพ่ือกระตุ้นและจูงใจ  การจูงใจเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการท างานของบุคลากร
ในองค์การจะได้รับการจูงใจและการกระตุ้นจากการสื่อสารองค์การจะมีประสิทธิภาพหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการชักจูงผ่านการสื่อสารดังกล่าว 
 3. เพ่ือประเมินผลการท างานของบุคลากรในองค์กร และการท างานขององค์กร ปัจจุบันองค์การมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงท าให้ต้องมีการประเมินผลการท างานสม่ าเสมอเพ่ือประเมินความก้าวหน้าของการ
ท างาน ดังนั้น กระบวนการสื่อสารจะต้องมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์พร้อมมีการส่งข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งจะท าให้
องค์การสามารถด าเนินงานไปในแนวทางท่ีถูกต้อง 
 4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร  หรือผู้บริหารกับ
ผู้บริหาร  บุคลากรกับบุคลากรทั้งในสายการบังคับบัญชาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการก็จะเกิดจากการสื่อสาร
ระหว่างกันทั้งสิ้น การสื่อสารจึงเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและท าให้องค์การด ารงอยู่และพัฒนาไปได้ใน
ทุกสถานการณ ์
   5. เพ่ือวินิจฉัยสั่งการ หน้าที่อย่างหนึ่งของฝ่ายบริหารก็คือการออกค าสั่งกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในองค์การ 
การออกค าสั่งดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารที่รวดเร็ว แน่นอนและถูกต้อง ดังนั้นถ้าผู้บริหารไม่ใช้การสื่อสารก็  
ไม่สามารถสั่งการหรือมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานด าเนินการได้เลย 
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 10 ประการที่ส าคัญในการติดต่อสื่อสาร 

      การด าเนินงานทุกอย่างในองค์การนั้นต้องอาศัยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง การติดต่อสื่อสารนับได้ว่าเป็นเรื่องที่
ส าคัญอีกประการหนึ่ง  เพราะถ้าการติดต่อสื่อสารดี บุคลากรเข้าใจได้อย่างถูกต้อง  ก็จะท าให้การด าเนินงาน        
ทุกอย่างบรรลุเป้าหมายขององค์การ บัญญัติ  10 ประการ ช่วยในการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน ดังนี้  
 1.  แสวงหาความกระจ่างในเรื่องที่จะถ่ายทอดก่อนที่จะท าการติดต่อสื่อสารออกไปเพ่ือช่วยให้การ
ติดต่อสื่อสารชัดเจนขึ้น 

  2. ตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการติดต่อสื่อสารแต่ละครั้งว่าต้องการส่งข่าวสารอะไร             
มีจุดมุ่งหมายอย่างไร 

 3.  พิจารณาเตรียมการเมื่อท่านจะติดต่อสื่อสาร  โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของบุคคล 
 4.  ปรึกษาหารือกับคนอื่นตามความเหมาะสม  ในการวางแผน  การติดต่อสื่อสาร  เพ่ือให้เกิดความ

กระจ่าง 
 5.  จงระมัดระวังในขณะที่ท าการติดต่อสื่อสาร  ทั้งด้านบุคลิกภาพและกายวาจาโดยสังเกตการ
ตอบสนองจากผู้รับฟัง 
 6.  โอกาสแรกต้องแสดงถึงผลประโยชน์และการสร้างความส าคัญของผู้รับ (received)  

 7.   ติดตามผลการติดต่อสื่อสารของตนเองเพ่ือน ามาปรับปรุง 
 8.   การติดต่อสื่อสารส าหรับพรุ่งนี้กับวันนี้  โดยยึดหลักว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ 
 9.  มั่นใจว่าการกระท าของตนเองสนับสนุนการติดต่อสื่อสารให้เกิดผลดี 

 10.  เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้รับความเข้าใจ  ผู้สื่อสารควรตั้งใจฟังและสังเกตปฏิกิริยาของผู้รับเป็นสิ่งส าคัญ 
 

อุปสรรคการสื่อสารในองค์กร 

การสื่อสารที่เกิดขึ้นในองคกรมักจะมีปญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นตามมาดวยหลายประการเชนกัน 
ส าหรับปญหาที่มักเกิดข้ึนก็คือ 

1. การรับรูที่แตกตางกัน การรับรูขาวสารเดียวกันแตผูรับแตละคนตีความไปแตกตางกัน ก็จะท าใหเกิด
ความคลุมเครือและสับสนได ดังนั้นในการสื่อสารทุกครั้งจึงควรมั่นใจวาขาวสารนั้นมีความชัดเจนที่จะท าใหผู้รับแต
ละคนมีความเขาใจตรงกัน 

2. การบิดเบือนขอมูล  การสงขาวสารผานกันเปนทอดๆผานคนจ านวนมากอาจท าใหขอมูลเกิดการตก 
หลน หรือบางครั้งมีการปรุงแตงขอมูล จึงอาจท าใหขอมูลเกดิการบิดเบือนไปจากความเปนจริงได 

3. การกลั่นกรองขาวสาร เปนอุปสรรคที่ส าคัญตอการสื่อสารในองคกรก็คือ กรณีที่ผูใหขาวสารเลือกให          
ขาวสารเฉพาะบางขาวสารหรือเฉพาะบางสวนของขาวสารเทานั้น เพ่ือใหผูฟงรูสึกพอใจโดยไมใหขาวสารในสวนที่
เปนลบหรือคาดวาจะท าใหผูฟงรูสึกไมพอใจและเกิดผลลบตอตนเองดังนั้นจึงตองมีการสรางเขาใจอันดีระหวางคน
ในองคกรเพ่ือขจัดความกลัวในเรื่องของความผิดพลาดในการท างาน 
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4. จังหวะเวลาของการติดต่อสื่อสาร ขาวสารบางชนิดนั้นควรตั้งสื่อสารใหรับรูพรอมกันแต่ข่าวสารบาง
ชนิดก็ควรสื่อสารใหรับรูเมื่อถึงเวลา ดังนั้นจึงควรเลือกเวลาในการสื่อสารใหเหมาะสมการปรับปรุงการสื่อสารใน
องคกร 

จากที่ได้กล่าวถึงอุปสรรคของการสื่อสารในองคกร  เราสามารถที่จะป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ คือ  
1. การเปนผูฟังที่ดี  ผูฟงที่ดีนั้นจะตองสามารถจับประเด็นของขาวสาร จับความรูสึกของผูใหขาวสาร 

สังเกตปฏิกิริยา มีการตอบสนองและแสดงความรูสึกในการสื่อสารกลับ 
2. การเปนผูตอบสนองที่ดี ผูตอบสนองที่ดีจะตองใหขอมูลยอนกลับบอกคูสนทนาวาตนเอง รูสึก          

อยางไรและเขาใจขาวสารหรือไม การใหขอมูลยอนกลับนั้นเปนศิลปะ ถาปฏิบัติไมถูกตองหรือไมเหมาะสม        
อาจกอใหเกิดความไมพึงพอใจและการไมยอมรับได 

3. การพัฒนาทักษะที่ดี ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดี จะสามารถชวยปรับปรุงการสื่อสารภายใน 
องคกรใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ก็คือ สรางความคิดใหชัดเจนกอนท าการสื่อสาร ก าหนดเปาหมายในการสื่อสาร
ทุกครั้ง  พิจารณาสภาพแวดลอมของการสื่อสาร ควรระวังการสื่อสารทางสีหนา ทาทาง และน้ าเสียง พยายาม       
ท าการสื่อสารกับผูรวมงานในทุกครั้งที่มีโอกาส คอยติดตามผลการสื่อสารอยูเสมอ วางแผนการติดตอสื่อสารทั้ง
เรื่องท่ีจะท าท้ังในปจจุบันและในอนาคต และควรปฏิบัติตามสิ่งที่ไดพูดไว 
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